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Aantal te dikke kinderen neemt langzaam af*
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Doel
	Opzet
Methode

Resultaten

Conclusie

Het bepalen van de trends in de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen met een Nederlandse, Turkse,
Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst.
Historisch cohortonderzoek.
We analyseerden 136.080 metingen van lengte en gewicht van 73.290 Haagse kinderen van 3-16 jaar oud, die waren
geregistreerd in de periode 1999-2011. De BMI-klasse en BMI-standaarddeviatiescore (SDS) werden bepaald met de
universele internationale criteria, waarbij ‘overgewicht’ was gedefinieerd als een volwassen BMI-equivalent ≥ 25
kg/m2, en ‘obesitas’ als een volwassen BMI-equivalent ≥ 30 kg/m2. Trends werden bepaald met logistische en lineaire regressieanalyses met respectievelijk gedichotomiseerde BMI-klasse en BMI-SDS als afhankelijke variabele en
jaar van onderzoek als onafhankelijke variabele, waarbij gecorrigeerd werd voor geslacht, leeftijd en sociaal-economische status.
De prevalentie van overgewicht bij Nederlandse kinderen nam in de periode 1999-2011 statistisch significant af van
13 naar 11%, maar steeg bij Turkse kinderen van 25 naar 32%. Overgewicht bij kinderen van Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst bleef stabiel: in 2011 was de prevalentie respectievelijk 23 en 17%; de obesitasprevalentie nam in deze 2 groepen echter af. Bij Turkse kinderen toonden trendanalyses die waren beperkt tot de
periode 2007-2011, geen significante veranderingen voor alle uitkomstmaten.
De afname van de obesitasprevalentie bij Nederlandse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse kinderen suggereert
dat kinderen met overgewicht minder adipeus zijn geworden. De stabilisatie bij Turkse kinderen sinds 2007 geeft
mogelijk aan dat het hoogste punt in de overgewichtprevalentie bij deze groep is bereikt.
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In verschillende westerse landen zijn er aanwijzingen dat
de prevalentie van overgewicht en obesitas stabiliseert.1-3
In een eerdere studie lieten we al zien dat in 2007 de overgewichtprevalentie bij Nederlandse, Marokkaanse en
Surinaams-Hindostaanse kinderen van 3-16 jaar in Den
Haag was gestabiliseerd.3 Er waren echter grote verschillen. Terwijl het vóórkomen van overgewicht bij Nederlandse meisjes was afgenomen van 16% in 1999 tot 14% in
2007, nam de prevalentie in de groep Turkse kinderen
juist fors toe, van 22 tot 34%.
Niettemin neemt op landelijk niveau de overgewichtprevalentie bij kinderen van Nederlandse afkomst nog
steeds toe. Alleen in de 4 grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) is in 2010 de overgewichtprevalentie bij Nederlandse kinderen gestabiliseerd. De
prevalentie is daar nu niet langer hoger dan in de rest van
het land.4 Een van de redenen voor deze stabilisatie kan
zijn dat, toen in 1998 bekend werd dat er bij kinderen in
de grote steden meer overgewicht voorkwam dan elders
in Nederland, er juist daar veel aandacht aan is gegeven
in de vorm van preventieve activiteiten en de ontwikkeling van interventies.4 Momenteel is onbekend hoe de
prevalentie zich in andere grote etnische groepen heeft
ontwikkeld.
Het doel van deze studie is ten eerste om actuele cijfers
over de prevalentie van overgewicht (inclusief obesitas)
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en van obesitas te bepalen bij kinderen van Nederlandse,
Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
afkomst. Ten tweede wilden we de trends in de prevalentie van overgewicht (inclusief obesitas) en obesitas en in
de gemiddelde BMI-SDS voor elk van de 4 etnische groepen onderzoeken over de periode 1999-2011 (SDS staat
voor ‘standaarddeviatiescore’ en is een maat voor de
afwijking van het gemiddelde, in dit geval van een internationale referentiewaarde).

Methode
De opzet van dit onderzoek is uitgebreid beschreven in
een recente publicatie waarop dit artikel is gebaseerd.5
Om die reden vatten we de belangrijkste methodologische kenmerken hier samen.
Populatie

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Den Haag voert op
vaste leeftijden preventieve gezondheidsonderzoeken
(PGO’s) uit. Tijdens een dergelijk onderzoek worden
standaard de lengte en het gewicht gemeten met geijkte
apparatuur door JGZ-professionals. Voor deze studie zijn
alle lengte- en gewichtsgegevens gebruikt die de JGZ tijdens PGO’s heeft verzameld bij kinderen van 3-16 jaar.
Daarbij werden per meting de achternaam van het kind,
het geslacht, de geboortedatum, de postcode en het
geboorteland van beide ouders aan het databestand toegevoegd. De etnische herkomst werd bepaald op basis
van het geboorteland van beide ouders of van de achternaam van het kind.

Afkappunten

De BMI (gewicht/(lengte)2) is de standaard waarmee in
het algemeen de BMI-klasse wordt bepaald en is onderverdeeld in ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘obesitas’. Voor volwassenen geldt een BMIwaarde ≥ 25 kg/m2 en < 30 kg/m2 als ‘overgewicht’ en een
BMI-waarde ≥ 30 kg/m2 als ‘obesitas’.6 Omdat bij kinderen de lichaamssamenstelling en de -verhoudingen sterk
veranderen met de leeftijd, gelden deze criteria niet voor
kinderen. Om die reden zijn voor kinderen per leeftijd en
geslacht afkapwaarden bepaald die corresponderen met
een BMI van 25 en 30 kg/m2 op 18-jarige leeftijd.7 Deze
waarden zijn universeel en worden in het algemeen voor
elke etnische groep gebruikt. ‘Overgewicht’ (inclusief
obesitas) is in de huidige studie gedefinieerd als een BMIequivalent ≥ 25 kg/m2 en ‘obesitas’ als een BMI-equivalent ≥ 30 kg/m2.
Sociaal-economische status en wijkachterstandscores

De sociaal-economische status (SES) van kinderen wordt
meestal bepaald aan de hand van het opleidingsniveau
van de ouders of het gezinsinkomen. Omdat dit gegeven
niet beschikbaar was, gebruikten we de achterstand
scores van de wijk waarin een kind woont als indicator
voor SES. Deze wijkachterstandscores worden binnen de
gemeente Den Haag gebruikt voor gemeentelijk achterstandenbeleid en zijn gebaseerd op verschillende sociaaleconomische factoren. Hoe hoger de achterstandscore,
des te groter de achterstand.

TABEL Kenmerken van de metingen van preventieve gezondheidsonderzoeken bij kinderen in Den Haag in de periode 1999-2011*†
kenmerk

1999
(n = 8749)

2007
(n = 10.308)

2008
(n = 13.429)

2009
(n = 11.946)

2010
(n = 13.574)

2011
(n = 11.897)

totaal 1999-2011
(n = 136.080)

♂
etniciteit‡
Nederlands
Turks
Marokkaans
Surinaams-Hindostaans
leeftijdsgroep; jaren‡
3-6
7-10
13-16

50,8

51,0

50,3

50,5

50,2

50,0

50,7

61,1
14,4
12,1
12,3

56,2
18,3
14,4
11,1

61,3
15,6
12,8
10,3

61,5
15,8
12,8
9,9

58,6
17,6
13,9
9,9

59,8
16,7
13,5
10,0

59,6
16,5
13,0
10,9

64,0
30,6
5,4

48,1
31,8
20,0

55,4
22,8
21,8

54,2
25,3
20,5

55,7
25,2
19,2

52,2
25,3
22,5

61,8
23,4
14,8

* Omdat de resultaten van de periode 1999-2007 al eerder gepubliceerd zijn, 3 worden uit die periode alleen de jaren 1999 en 2007 getoond.
† Alle waarden zijn percentages.
‡ Significant verschillend van 1999-2011, p < 0,001.
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FIGUUR 1 Gemiddelde BMI-SDS van Nederlandse (
de periode 1999-2011. Na correctie voor geslacht, leeftijd en wijkachterstandscore was er een significante afname van de BMI-SDS voor Nederlandse (B: -0,017;
95%-BI: -0,019- -0,015) en voor Surinaams-Hindostaanse kinderen (B: -0,009; 95%-BI -0,015- -0,003), en een significante toename voor Turkse kinderen (B: 0,011;
95%-BI: 0,007- -0,015).

Statistische analyses

Trends in gemiddelde BMI-SDS

We bepaalden verschillen in de populatiekenmerken met
χ2-toetsen. Voor de bepaling van trends in de prevalentie
van overgewicht en obesitas werden logistische regressieanalyses uitgevoerd met de gedichotomiseerde BMIklasse als afhankelijke variabele en het jaar van onderzoek als onafhankelijke variabele. Trends in de
gemiddelde BMI-SDS werden onderzocht met lineaire
regressieanalyses met BMI-SDS als afhankelijke variabele en jaar van onderzoek als onafhankelijke variabele.
In een tweede stap werd in de analyses gecorrigeerd voor
geslacht, leeftijd, en wijkachterstandscore door deze
variabelen toe te voegen aan de logistische en lineaire
regressiemodellen. Een p < 0,05 (tweezijdig getoetst)
werd als statistisch significant beschouwd.

Turkse kinderen hadden de hoogste BMI-SDS, gevolgd
door Marokkaanse, Nederlandse en Surinaams-Hindostaanse kinderen (figuur 1). Bij Surinaams-Hindostaanse
kinderen was de gemiddelde BMI-SDS in elk jaar lager
dan 0. Dit betekent dat Surinaams-Hindostaanse kinderen gemiddeld een lagere BMI hadden dan de populatie
van de universele internationale referentie. De gemiddelde BMI-SDS daalde in de periode 1999-2011 statistisch significant bij Nederlandse kinderen, maar steeg bij
Turkse en Surinaams-Hindostaanse kinderen. Na correctie voor geslacht, leeftijd en wijkachterstandscore
daalde de BMI-SDS echter juist significant bij SurinaamsHindostaanse kinderen.

Resultaten

Tussen de verschillende etnische groepen vonden we aanzienlijke verschillen in de overgewicht- en obesitasprevalentie (figuur 2 en 3). Overgewicht was over de hele periode
het meest prevalent bij Turkse kinderen, gevolgd door
Marokkaanse, Surinaams-Hindostaanse en Nederlandse
kinderen. De trends over de periode 1999-2011 waren ook
verschillend tussen de etnische groepen. Bij Nederlandse
kinderen was er sprake van een statistisch significante
afname van overgewicht (van 14% in 1999 naar 11% in
2011) en van obesitas (van 3,0 naar 1,8%). Maar in de groep
Turkse kinderen steeg de prevalentie van overgewicht

In totaal waren van 73.290 kinderen 136.080 metingen
van lengte en gewicht in de periode 1999-2011 beschikbaar voor analyse (tabel). De verdelingen van de etnische
groepen en de leeftijden waren significant verschillend
tussen de jaren. De oudste groep van 13-16 jarigen was
vooral in de eerste jaren ondervertegenwoordigd.

Trends in prevalentie van overgewicht en obesitas
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Trends in gemiddelde BMI-SDS bij kinderen met overgewicht

In de periode 1999-2011 nam de gemiddelde BMI-SDS af
in de subgroep van kinderen met overgewicht van Nederlandse (B: -0,010; 95%-BI: -0,014- -0,006), Marokkaanse
(B: -0,010; 95%-BI: -0,014- -0,006) en Surinaams-Hindostaanse afkomst (B:-0,010; 95%-BI: -0,016- -0,004). Dit
suggereert dat kinderen met overgewicht uit deze etnische groepen gemiddeld minder adipeus zijn geworden.
Bij Turkse kinderen met overgewicht werden geen significante trends gevonden in de gemiddelde BMI-SDS.

Beschouwing
In deze studie over de periode 1999-2011 werden meer
uitgesproken trends zichtbaar dan in het voorgaande
onderzoek van de periode 1999-2007.3 Nederlandse kin-

deren kregen in de periode 1999-2011 gemiddeld minder
overgewicht en obesitas. Hoewel de overgewichtprevalentie bij Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
kinderen stabiel was gedurende de 13-jarige periode, suggereert de afnemende trend van de obesitasprevalentie
én van de BMI-SDS dat deze groepen wel minder adipeus
werden. Ondanks dat de prevalentie van overgewicht en
van obesitas bij Turkse kinderen aanzienlijk toenamen
van 1999-2011, bleef de gemiddelde BMI-SDS bij Turkse
kinderen met overgewicht stabiel. De stabilisatie van de
prevalentie van overgewicht en van obesitas bij Turkse
kinderen vanaf 2007 is een indicatie dat het hoogste
niveau is bereikt.
Sterke punten en beperkingen

De grote steekproef van gemeten kinderen uit de 4 grootste etnische groepen in Nederland en de correctie voor
geslacht, leeftijd en sociaal-economische status in de
analyses zijn sterke punten van deze studie. Voorgaande
studies waren vaak kleiner in omvang en daarin werden
vaak slechts 2 perioden vergeleken. In de huidige studie
vergeleken we BMI-gegevens per kalenderjaar over een
totale periode van 13 jaar, waardoor daadwerkelijke
trends kunnen worden bepaald. Omdat het in deze studie
om routinematig verkregen meetgegevens ging die in de
praktijk werden gebruikt, konden mogelijke meet- of
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sterk van 25 naar 32%. Bij Marokkaanse en SurinaamsHindostaanse kinderen was het overgewichtcijfer stabiel
gedurende de onderzoeksperiode, waarbij de prevalentie
in 2011 respectievelijk 23 en 17% was. De obesitasprevalentie nam echter af van 6,8 naar 5,4% bij Marokkaanse
kinderen en van 4,8 naar 4,1% bij Surinaams-Hindostaanse
kinderen. Bij kinderen van Turkse afkomst namen overgewicht en obesitas weliswaar toe, maar vanaf 2007 was er
sprake van een stabilisatie.
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FIGUUR 2 Trends in de prevalentie van overgewicht bij Nederlandse (
) van 3-16 jaar in de periode 1999-2011. Na correctie voor geslacht, leeftijd en wijkachterstandscore was er een significante afname van de
kinderen (
prevalentie voor Nederlandse kinderen (oddsratio (OR): 0,960; 95%-BI: 0,954-0,965), en een significante toename voor Turkse kinderen (OR: 1,028; 95%-BI: 1,0201,036). Voor Surinaams-Hindostaanse kinderen was er een significante toename van de prevalentie (OR: 1,024; 95%-BI: 1,012-1,037) (ongecorrigeerd), maar geen
statistisch significante relatie wanneer gecorrigeerd werd voor geslacht, leeftijd en wijkachterstandscore (OR: 0,994; 95%-BI: 0,981-1,006).
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FIGUUR 3 Trends in de prevalentie van obesitas bij Nederlandse (
) van 3-16 jaar in de periode 1999-2011. Na correctie voor geslacht, leeftijd en wijkachterstandscore was er een significante afname van de prevalentie
(
voor Nederlandse (oddsratio (OR): 0,937; 95%-BI: 0,925-0,949), Marokkaanse (OR: 0,973; 95%-BI: 0,957-0,989) en Surinaams-Hindostaanse kinderen (OR: 0,964;
95%-BI: 0,943-0,985), en een significante toename voor Turkse kinderen (OR: 1,028; 95%-BI: 1,016-1,041).

registratiefouten meteen worden gecorrigeerd door de
JGZ-professional.
Een beperking in de analyses is dat de metingen niet allemaal onafhankelijk waren, omdat van sommige kinderen
2 of meer metingen geregistreerd waren (in verschillende
jaren). Van de meeste van deze kinderen bestonden
2 metingen. Herhaling van de analyses met slechts
1 meting per kind (totaal 73.290 metingen), liet echter
zien dat de uitkomsten gelijk bleven (data niet getoond).
Er is twijfel over de generaliseerbaarheid van de resultaten naar geheel Nederland. Vooral voor kinderen van
Nederlandse afkomst zijn deze mogelijk niet representatief, omdat de prevalentie van overgewicht (11%) lager
was dan de landelijke schattingen uit de 5e landelijke
groeistudie (14%).4 Waarom de cijfers verschillen, is nog
onduidelijk.
Voor de etnische minderheidsgroepen wordt verwacht
dat de resultaten wel representatief zijn, omdat de meeste
Turkse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse kinderen in grotere steden wonen. Daarnaast zijn de prevalentiecijfers voor Turkse en Marokkaanse kinderen in
1999 vergelijkbaar met de resultaten van de 4e landelijke
groeistudie uit 1997.8
Etnische verschillen in overgewicht

Ondanks de geconstateerde verbeteringen in overgewicht- en obesitasprevalentie blijven er grote verschillen

bestaan tussen de etnische groepen. Zo komt overgewicht bij Turkse kinderen 3 keer vaker voor dan bij
Nederlandse kinderen. Daarnaast zijn de verschillen zelf
ook groter geworden tussen de groepen doordat, in
tegenstelling tot bij andere groepen, de prevalentie van
zowel overgewicht als obesitas bij Nederlandse kinderen
zijn afgenomen terwijl de overgewichtprevalentie bij
Turkse kinderen tot 2007 juist is toegenomen.
In de studie die aan de huidige studie voorafging, was al
aangetoond dat de etnische verschillen reeds op jonge
leeftijd zichtbaar zijn.3 Een Amsterdamse studie toonde
aan dat overgewicht op 2-jarige leeftijd bij Turkse en
Marokkaanse kinderen was geassocieerd met de BMI van
de moeder vóór de geboorte en met een – nog onverklaarde – snelle gewichtstoename in de eerste 6 levensmaanden.9,10 Maar zulke enkelvoudige factoren kunnen
de etnische verschillen vaak onvoldoende verklaren. Een
sociaal-ecologisch model waarin zowel biologische en
sociaal-culturele factoren en omgevingsfactoren alsook
de interacties hiertussen worden beschreven, zal waarschijnlijk een beter verklaringsmodel opleveren voor de
etnische verschillen. Bovendien kan een dergelijk model
mogelijk ook gebruikt worden bij de ontwikkeling van
effectieve interventies.11
De Surinaams-Hindostaanse groep verschilde bijvoorbeeld aanzienlijk van de andere etnische groepen in de
gemiddelde BMI-SDS, die het laagste was van alle etni-
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• De prevalenties van overgewicht (exclusief obesitas) en
obesitas lijken zich in veel westerse landen te
stabiliseren.
• In de periode 1999-2007 waren de prevalenties van
overgewicht (exclusief obesitas) en obesitas bij
Nederlandse, Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
kinderen in Den Haag stabiel.
• In de periode 1999-2007 namen bij Turkse kinderen de
prevalenties van overgewicht (exclusief obesitas) en
obesitas sterk toe.
• De prevalentie van overgewicht (inclusief obesitas) nam af
bij Nederlandse kinderen van 13% in 1999 naar 11% in
2011 en de obesitasprevalentie nam af van 3,0 naar 1,8%.
• Hoewel bij Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
kinderen de prevalentie van overgewicht (inclusief
obesitas) stabiel bleef in de periode 1999-2011, daalde de
prevalentie van obesitas en de gemiddelde BMI-SDS
statistisch significant.
• Bij Turkse kinderen zijn de prevalenties van overgewicht
(inclusief obesitas) en obesitas gestabiliseerd in de
periode 2007-2011.

van de prevalentie van overgewicht (inclusief obesitas) en
obesitas bij Turkse kinderen sinds 2007 hiervan misschien wel het resultaat zijn. Veel studies naar individuele
preventieve interventies voor overgewicht toonden geen
of een minimaal effect op de BMI.16 Maar de combinatie
van gezondheidsbevorderende activiteiten en interventies op verschillende niveaus (beleid, omgeving, individueel, school, en gemeenschap) en gedurende langere tijd
kan een synergetisch effect hebben gehad op de verlaging
van de overgewicht- of obesitasprevalentie in verschillende etnische groepen in Den Haag.
Niettemin zijn de verschillen tussen Nederlandse en
Turkse kinderen toegenomen. Het is mogelijk dat de
gezondheidsbevorderende boodschappen en de interventies gericht op leefstijlverandering onvoldoende aangepast zijn aan verschillen tussen etnische groepen, maar
informatie hierover is momenteel niet beschikbaar.
Nader onderzoek wordt aanbevolen, bij voorkeur gebaseerd op een sociaal-ecologisch model, om erachter te
komen waarom de geobserveerde trends tussen de etnische groepen verschillen, en waarom overgewicht en
obesitas meer prevalent blijven bij Turkse kinderen dan
bij de andere etnische groepen.

Conclusie
sche groepen, terwijl de prevalentie van overgewicht met
17% maar net boven die van Nederlandse kinderen lag.
Verschillen in lichaamsbouw en –samenstelling spelen
waarschijnlijk een belangrijke rol in dit verschil, omdat
Hindostanen gemiddeld een hoger vetpercentage hebben
bij een lagere BMI dan veel andere etnische groepen.12
Vanwege het daarmee geassocieerde hogere risico op
cardiometabole afwijkingen bij een lagere BMI zijn om
die reden in India voor volwassenen de BMI-afkappunten
voor overgewicht verlaagd van 25 naar 23 kg/m2 en voor
obesitas van 30 naar 25 kg/m2.13 Verwacht wordt dat de
prevalentiecijfers van overgewicht en obesitas bij Surinaams-Hindostaanse kinderen ook een onderschatting
zijn van de ware prevalentie. Recent werd al aannemelijk
gemaakt dat de huidige universele afkappunten voor het
bepalen van ondergewicht, overgewicht en obesitas bij
Hindostaanse kinderen te hoog zijn.14 Om die reden zijn
recent verlaagde BMI-afkappunten voor Hindostaanse
kinderen in Nederland ontwikkeld.15
Preventieve activiteiten en interventies

Onze resultaten kunnen niet direct gerelateerd worden
aan de effectiviteit van preventieprogramma’s in Den
Haag. Toch kunnen de afname van de prevalentie van
obesitas in 3 van de 4 etnische groepen en de stabilisatie

6

In de periode 19999-2011 nam de prevalentie van overgewicht (inclusief obesitas) bij Nederlandse kinderen af en
bleef deze bij Marokkaanse en Surinaams-Hindostaanse
kinderen stabiel. De obesitasprevalentie daalde bij deze
3 groepen, wat suggereert dat kinderen met overgewicht
minder adipeus zijn geworden. De stabilisatie bij Turkse
kinderen sinds 2007 geeft mogelijk aan dat het hoogste
punt in de overgewichtprevalentie bij deze groep is
bereikt.
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